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DE NIEUWSTE
WOONTRENDS

HÉÉRLIJK
SLAAPCOMFORT

DE MOOISTE
WOONACCESSOIRES

HOEKSALON in stof
zoals afgebeeld (373x88x97/178/228cm)
vanaf 1.915,-

#IKKOOPBELGISCH
Bij Odrada Interieur zijn we trots op onze Belgische
meubelfabrikanten. Ons aanbod bestaat daarom uit
een ruime keuze aan meubelen van Belgische
makelij, naast tal van internationale topmerken.
VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN

Vraag er gerust naar in onze winkel!

Hier zit je goed!
Ja, bij Odrada Interieur zit je goed! Voor het interieur
waar je van droomt. Voor een compleet aanbod in
tal van woonstijlen, van gezellig landelijk tot eigentijds
modern. Voor iedere ruimte in je woning, én voor
ieder budget. Blader alvast door onze allernieuwste
collecties en laat je verrassen door allerlei nieuwe
woontrends!

Het interieur waar je van droomt, bij Odrada Interieur
We presenteren je graag ons gloednieuw woonmagazine boordevol interieurinspiratie, nieuwe collecties, spannende combinaties
en leuke woontrends. Een greep uit ons verrassend veelzijdig aanbod! Laat je alvast inspireren door ons ruim aanbod. Klaar om een
keuze te maken? In de toonzaal staan onze interieurspecialisten voor je klaar. Zij staan je bij met professioneel advies op maat van
jouw wensen.
De prijzen die vermeld staan zijn onze adviesverkoopprijzen. Voor een offerte op maat ben je steeds welkom in onze
toonzaal. Neem ook zeker een kijkje op onze website voor de huidige acties en de laatste
nieuwtjes!
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De start van jouw
interieurdromen...
Op zoek naar een nieuw meubel omdat je oude zijn beste
tijd heeft gekend, of ga je misschien een nieuw woonavontuur
aan waarbij een volledig nieuw interieur hoort?
Wij helpen je graag bij het uitzoeken van je perfecte interieur.
Met advies, tips en oplossingen op maat staan onze interieuradviseurs voor je klaar! Graag geven we je alvast drie tips om
jouw winkelbezoek zo aangenaam mogelijk te maken...

1. Laat je inspireren! Blader door ons magazine, doorzoek sites
zoals Pinterest en creëer een moodboard. Zo bekom je het
perfecte startpunt voor je zoektocht.

2. Meet je ruimte op en bekijk alvast waar je jouw meubelen wilt
plaatsen. Kies je voor maatwerk? Dan is een plattegrond ook erg
handig voor onze interieuradviseurs!

“Er zijn klanten die ik al
meerdere malen mocht
helpen met hun inrichting.
Die blijk van vertrouwen
is erg fijn!”
- Geert,
Interieuradviseur Wonen

...begint bij
Odrada Interieur!
Welke ruimte in huis je ook wilt inrichten, bij ons
vind je een ruim aanbod. Je thuisvoelen in je woning
gaat verder dan enkel de woon- en eetkamer. Laat
ons je bijstaan bij het creëren van je droomwoning,
van begin tot einde!

3. Bepaal je budget, en vergeet ook zeker niet na te denken over

andere praktische zaken. Kleine kinderen, huisdieren, thuiswerk,
vaak gasten over de vloer, ... Laat het onze adviseurs zeker
weten, samen vinden jullie zeker en vast de juiste oplossing!
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Gezellig
samen
thuis
Je woonkamer, een oase van rust.
Een plekje om je heerlijk thuis te
voelen. Dit hoeksalon kan je volledig
naar wens samenstellen. Helemaal
persoonlijk op jouw maat! Onze
stoere versie in cognac lederlook
stof met hoge pootjes past perfect in
deze moderne ruimte, omringd door
groen!

HOEKSALON in lederlook stof zoals afgebeeld (354x86x99/224cm) vanaf 2.545,-
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BARKAST (121x163x50cm) 755,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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HOEKSALON in stof
vanaf 2.245,298x87x99/223cm

EETTAFEL met massief eiken blad (200x105cm) 2.049,- / STOEL in stof 205,-

POEF medium in stof met houten blad (63x42x63cm) 189,- / POEF small in leder (53x42x53cm) 185,-

Even binnenkijken?
Neem een kijkje in deze prachtige woning met modern karakter. Het hoeksalon met slanke
pootjes in zwart metaal zorgt voor een luchtig effect. Ook de lichte kleur van de stof zorgt
voor een frisse indruk. Als salontafel werd er gekozen voor een speelse compositie van 2
poefs. Deze zijn beschikbaar in allerlei kleuren in stoffen en leders en ook steeds optioneel
met een houten blad. Het gebruik van verschillende texturen zorgt ervoor dat deze moderne
woonruimte nog steeds warm en uitnodigend aanvoelt.

Ook voor de eetkamer werd gekozen
voor minimalistisch design met speelse
elementen. De aandacht gaat meteen naar
het knappe onderstel van de eettafel. Het
tonvormige, massief eiken tafelblad werd
aan de rand schuin afgewerkt voor een
mooi effect. Verder werd er gekozen voor
een comfortabele stoel in praktisch design.
Zo hebben de zitkuipjes een gestroomlijnd design en beschikt de stoel over een
draaifunctie.

DRAAIFAUTEUIL met schommelfunctie
in stof (76x88x91cm) 869,-
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VOOR
KNUSSE
MOMENTJES
De grote, loszittende rugkussens zorgen
voor een knus karakter, gecombineerd
met extra grote zitkussens voor een
heerlijk zitcomfort. Er zijn veel redenen
om van dit salon te houden...

TV-MEUBEL massief eik 160x55x40cm 1.495,- / SALONTAFEL massief eik 120x70cm 665,-

3-LONGCHAIR in stof
vanaf 1.815,338x78x98/196cm

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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2,5-LONGCHAIR in stof
vanaf 1.435,292x89x100/170cm

comfy & timeless
Deze modellen uit onze huiscollectie vormen
de perfecte basis in iedere woonkamer. Je
bepaalt zelf je ideale opstelling en je kiest uit
een waaier aan verschillende kleuren en stofen ledersoorten. Personaliseren doe je met
sierkussens en enkele leuke woonaccessoires,
zo creëer je steeds weer een nieuwe look
voor deze topper!
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VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

HOEKSALON in stof
vanaf 2.829,309x382x220cm

HOEKSALON zoals afgebeeld
met één element in leder
vanaf 2.449,365x75x265/165cm
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VOOR
IEDER
WAT
WILS
De keuze is eindeloos!
In onze toonzaal vind je
salons in allerlei woonstijlen,
in allerlei vormen en maten.
En zelfs met al deze keuzes
bieden we je ook tal van
personalisatiemogelijkheden
aan. Zo creëer je zelf jouw
perfecte salon, dat perfect
past in jouw woonruimte!
Bezoek onze toonzaal en
samen vinden we jouw
pronkstuk!

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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2-ZIT in stof
(202x75/90x106cm)
vanaf 1.075,-

3-OTTOMAAN in stof
(321x95x105/245cm)
vanaf 1.855,-

3-LONGCHAIR in leder
(307x83x99/215cm)
vanaf 2.549,-

3-LONGCHAIR in stof
(341x86x106/173cm)
vanaf 1.499-

2,5-LONGCHAIR in leder
(268x86x99/160cm)
vanaf 2.445,-

HOEKSALON in stof
(269x83x103/230cm)
vanaf 2.099,-

HOEKSALON met één relax in stof
(290x75/100x107/222cm)
vanaf 2.165,-

2-OTTOMAAN met één
elektrische relax in stof
vanaf 2.815,-

2,5-OTTOMAAN in lederlook
(296x70/95x160/224cm)
vanaf 2.255,-

3-OTTOMAAN in stof
(310x95x105/245cm)
vanaf 2.285,-

HOEKSALON met poef in stof
(400x89x110/330cm)
vanaf 3.199,-

HOEKSALON in stof
(301x79x95/261cm)
vanaf 1.999,-

3-OTTOMAAN in lederlook
(310x81x180/263cm)
vanaf 4.175,-

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
(354x76/97x100/170/295cm)
vanaf 3.199,-

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
(311x85x100/182/248cm)
vanaf 2.739,-

2,5-LONGCHAIR in leder
(311x87x98/177cm)
vanaf 2.899,-
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Kom helemaal
tot rust...
Lekker neerploffen op de bank, heerlijk toch?!
Deze salons zijn hiervoor de ideale keuze. Met hun extra
dikke zitkussens en lage design stralen ze gezelligheid uit.
Uitnodigend en heerlijk comfortabel. Uiteraard kies je uit
tal van kleuren en verschillende opstellingen, helemaal op
jouw maat.

2,5-LONGCHAIR in stof
vanaf 2.065,344x86x110/170cm

3-LONGCHAIR in stof
vanaf 2.285,310x95x105/245cm

2,5-OTTOMAAN in stof
vanaf 1.855,287x96x100/245cm

RUIM HOEKSALON in stof
vanaf 3.725,422x84x165/100/277cm
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VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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Gezelligheid
in stijl
Kwalitatief, tijdloos design van Belgische bodem.
Deze salons zijn echte uitblinkers als het aankomt op
gezelligheid. Knus design met oog voor comfort. Twee
verschillende modellen, waarbij de ene een elegante
arm heeft, de andere een extra brede arm. Beide
modellen bezitten over inklapbare hoofdsteunen.
Ze geven je extra comfort wanneer je neerzit, maar
ingeklapt zorgen ze voor een rustgevende, ruimtelijke
indruk.
2,5-LONGCHAIR met verstelbare hoofdsteunen in stof
(319x75/90x112/183cm) vanaf 2.309,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN

2,5-LONGCHAIR met verstelbare hoofdsteunen in stof (325x77/90x106/192cm) vanaf 2.259,-

“We houden van minimalistisch
design, maar voor onze woonkamer
kozen we volop voor een hoge
gezelligheidsfactor”
RUIM HOEKSALON zoals afgebeeld met verstelbare hoofdsteunen in stof (401/435x75/90x112/190cm) vanaf 4.745,-
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In deze lichtrijke woonkamer vormt het salon de basis.
Een ruim hoeksalon met inklapbare hoofdsteunen en
luchtig design. Belgische kwaliteit met een hoge afwerking
en oog voor detail. Een rustgevende woonkamer waarbij
ieder element perfect in balans staat met elkaar. Een knap
resultaat!

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

RUIM HOEKSALON met verstelbare
hoofdsteunen in stof
vanaf 4.139,387/277x75/95x105/188cm
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Dit tijdloze model bevat enkele
verrassende elementen zoals een
afgeronde longchair en een lage rug
met gezellig ogende rugkussens voor
een zachte uitstraling.

Even
heerlijk
relaxen
WARM EN ZACHT
Hou je van een warm en sfeervol
interieur? Deze zitcollecties bezorgen je
hiervoor de perfecte basis. Uitnodigend
design met een heerlijk zitcomfort. Een
uitgerekende spot voor de gezelligste
gezinsavondjes.

HOEKSALON in stof
zoals afgebeeld
vanaf 3.599,350x90x112/332cm

HOEKSALON in stof
zoals afgebeeld
vanaf 2.659,430x92x226/109/160cm
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VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN
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japandi sobere warmte
De Japandi woonstijl ormarmt minimalistisch design, functionaliteit en het
gebruik van natuurlijke materialen. Een samensmelting van de Scandinavische
en de Japanse woonstijl. Deze stijl karakteriseert zich door het gebruik van
sobere kleurtinten die rust uitstralen, uitgepuurde lijnen en ruimte voor enkel
de essentie.
Dit heerlijke plofsalon is de perfecte basis voor je Japandi interieur. Met haar
eenvoudig design en gezellige uitstraling zorgt dit model voor warmte en een
knus gevoel in je woonkamer. Ook dit staat centraal bij de Japandi woonstijl.

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof (440x78x155/95/250cm) vanaf 4.575,- /
SALONTAFEL rond (100Øcm) 765,-
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Cosy
cottage
style
Dit woonprogramma met
houten plankenstructuur,
afgewerkt in een lichte tint,
past perfect in een cottage
interieur. Landelijk robuust,
met tegelijk een warme
uitstraling.
De wondermooie wandkast
wordt gegarandeerd de
eyecatcher in je woonkamer.

WANDKAST
1.085,215x211x50cm

SALONTAFEL
355,135x43x67cm

TV-MEUBEL
465,171x65x50cm

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN
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HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
vanaf 2.755,371x90x95/166/255cm

WIST JE DAT...
... dit woonprogramma enorm uitgebreid is? Je kiest uit tal van meubelen voor de woonkamer,
eetkamer én de slaapkamer. Meubelen in verschillende formaten en meerdere kleuropties,
volledig aan te passen naar jouw woonruimte.
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SALON
MET
PIT
TRENDY DESIGN
Modern en hedendaags design van hoge
kwaliteit. Een salon met knusse zitkussens
en brede arm, heerlijk om in neer te
ploffen.
Dit model is beschikbaar in een ruime
waaier aan verschillende stoffen en leder,
kleuren en opstellingen voor een
gepersonaliseerd resultaat.

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

Dit model is ook
beschikbaar met
een elektrische
relaxfunctie!

3-LONGCHAIR met verstelbare
hoofdsteunen in stof
vanaf 2.049,332x70/96x114/175cm
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WONEN
IN STIJL

HOEKSALON in stof
zoals afgebeeld
vanaf XXX,XX cm

De keuze van een salon is allesbepalend voor
de uitstraling van je woonkamer. Als grootste
meubelstuk vormt het salon het middelpunt
van je ruimte. Net daarom zorgen wij voor
een ruim aanbod in tal van stijlen, met salons
die je ook steeds verder kan personaliseren.
En wat dacht je van een eigen relaxfauteuil?
Hiermee geniet je ten volle van comfort op
jouw maat! Verder zorgt een mooie fauteuil
er ook voor dat je woonruimte dynamischer
oogt. Win-win!

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof (406x78x168/109/229cm) vanaf 4.459,FAUTEUIL in stof
vanaf 695,72x92x76cm
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RELAXFAUTEUIL manueel in leder
vanaf 1.075,72x109x86/160cm

RELAXFAUTEUIL elektrisch in leder
vanaf 1.425,69x116x86/160cm

2,5-LONGCHAIR met verstelbare
hoofdsteunen in stof
vanaf 2.575,312x75/95x105/188cm

2,5-LONGCHAIR in stof
vanaf 2.379,354x75/90x106/185cm
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Soft living
Een parel van een woning - boordevol licht
en woonelementen die volop rust uitstralen.
Rustieke elementen in hout zorgen dat deze
nieuwbouw allesbehalve kil aanvoelt. Omringd
door ruimte en natuur, wat wil een mens nog
meer...
Voor de zitruimte werd gekozen voor een
salon dat je uitnodigt om heerlijk in neer te
ploffen met zijn brede zitkussens die bijna de
grond reiken. Extra leuk aan dit model zijn de
mogelijkheid van een aantal speelse elementen,
zoals de afgeronde poef, die zorgen voor een
dynamisch effect. Prachtig!

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof (381x71x107/182cm) vanaf 2.629,VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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Een gezellige leeshoek mocht ook niet ontbreken in deze
woning. De relaxfauteuil met stervoet sluit perfect aan in
de ruimte. Een gegeerd plekje in huis!

FAUTEUIL met VOETBANK in leder
vanaf 1.499,72x109x79cm
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CURVED LINES
#INTERIORTREND

HOEKSALON in stof (360x86x112/198cm) vanaf 4.019,-

De afgeronde lijnen van deze
longchair creëren een bepaalde
zachtheid met zijn ronde vorm.
Dynamisch design dat inspeelt
op de interieurtrends voor
2022.

UNIEK
ZOALS
JIJ
De nieuwste collectie van
Belgisch interieurfabrikant
Passe Partout! Unieke
elementensalons met oneindig
veel mogelijkheden, afgewerkt
tot in de puntjes. Dynamisch en
vooruitstrevend design, steeds
met aandacht voor kwaliteit en
comfort, dat is Passe Partout.

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN

RUIM HOEKSALON zoals afgebeeld in stof (545/325x86x112/198cm) vanaf 8.345,-
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HOEKSALON zoals afgebeeld in stof (457/277x90x104/182cm) vanaf 5.539,-
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Want uniek design is nu eenmaal waar het
Belgische woonmerk Passe Partout voor
bekend staat. Maar ook degelijke kwaliteit en
tijdloze klasse - experten in de combinatie
tussen design en comfort.

3,5-ZIT met LONGCHAIR in stof
(314x82x94/195cm)
vanaf 3.499,-

RETRO VIBES
Okergele velvet stof
en een genopt zitvlak
- dit salon combineert
hedendaags design met
een vleugje retro.

3-ZIT met XL LOUNGER in stof (296x89x96/160cm) vanaf 2.389,RUIM HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
(450/319x85x96/181cm)
vanaf 5.699,-
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VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN
OPSTELLINGEN
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Geïntegreerde
rugverstelling
met kliksysteem

Op z’n Belgisch!
Eigentijds design van
Belgische bodem! Een model
met tal van mogelijkheden,
waar je jarenlang heerlijk van
zal genieten. De rugkussens
met geïntegreerde functionaliteit
zorgen voor de perfecte balans
tussen design en comfort.
Het zit ‘m in de details!
VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

HOEKSALON in stof zoals afgebeeld, inclusief 3 rastomat rugkussens
(280x88x98/270cm) vanaf 3.085,-
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ZO MOOI
KAN
LANDELIJK
WONEN
ZIJN

Knus design waarin je
zalig neerploft…
Gezelligheid is troef
bij dit prachtige
hoeksalon!

HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
(220x347x255cm)
vanaf 5.399,VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

Met warme uitstraling...
De landelijke woonstijl
staat voor sfeer, warmte en
gezelligheid. Deze collectie
omarmt de landelijke stijl
perfect.
TV-MEUBEL (192x55x52cm)
vanaf 1.095,-
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WANDKAST (105x165x45cm)
vanaf 1.569,-

VITRINEKAST (134x198x45cm)
vanaf 2.385,-

BUFFETKAST (250x206x52cm)
vanaf 4.075,-
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RUIM
GENOT
In dit uitgebreid hoeksalon kom
je helemaal tot rust. Zonder
zorgen, even helemaal ontladen.
De moderne uitstraling van dit
model komt hier helemaal tot
zijn recht. Zonder toegevingen
op comfort, dat zie je zo. Op die
extra brede lounger wil je toch
uren blijven liggen?!

HOEKSALON met lounge in stof
(290x86x100/270cm)
vanaf 5.379,HOEKSALON zoals afgebeeld, in stof
(xxcm)
vanaf XXX,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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EEN
STAPJE
VERDER
INDIVIDUEEL COMFORT
TOT OP DE CM
Droom je van een uniek salon op maat? Belgische meubelfabrikant ROM
biedt je dé oplossing hiervoor.
Elementensalons waarvan je de afmeting telkens per 20 cm kan aanpassen.
Configureer je salon op maat met oneindig veel mogelijkheden. ROM is
gespecialiseerd in individueel comfort, waarbij design en functionaliteit perfect
mixen. Zacht of stevig zitcomfort, uitschuifbare zitkussens, relaxfuncties en
zelfs verwarmde zitkussens zijn mogelijk.

VERGROOT OF VERKLEIN IEDER ELEMENT PER 20 CM
een salon op maat waarbij je alles voor het zeggen hebt,
zelfs de afmetingen wijzigen is mogelijk.

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

UITSCHUIFBARE ZITKUSSENS
met een druk op de knop schuift je zitvlak
uit tot een heerlijk diepe zit.

CONFIGURATIE APP
‘ZEN’ RELAXSYSTEEM
zalige relaxfunctie die je lichaam
in een optimale relaxhouding
brengen.
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Samen tekenen we jouw salon op maat uit
via onze handige configuratiesoftware. Je ziet het resultaat meteen op
het scherm, correct tot op de centimeter.
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Laat je verrassen door
het uitgebreide aanbod in
onze showroom!
HOEKSALON in leder met verstelbare hoofdsteunen
vanaf 4.589,269x73/97x108/240cm

HOEKSALON in leder met één elektrische
relax en verstelbare hoofdsteunen
vanaf 3.955,261x78/100x113/223cm
HOEKSALON in leder met rugverstelling
vanaf 5.859,316x88x112/229cm

HOEKSALON in leder met één elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen
vanaf 5.695,304x81/106x111/265cm

Italiaanse
klasse!
Zuiderse looks, heerlijke comfort
functies en prachtig ingekleurde
leders. Italianen zijn levensgenieters met
een goede smaak en met
gevoel voor tijdloze schoonheid.
Design en comfort gaan perfect
samen, dat zie je.
VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
LEDERS
OPSTELLINGEN
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Op deze XL relax kan
je ook gezellig met z’n
tweetjes genieten!

HOEKSALON in leder met één elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen
vanaf 3.805,293x77/97x109/231cm

HOEKSALON in leder met één elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen
vanaf 4.235,308x73/97x108/240cm

2,5-ZIT in leder met één elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen
vanaf 2.745,214x89/100x101cm
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3-ZIT in leder
vanaf 2.829,230x97x103cm

HOEKSALON zoals afgebeeld
met één elektrische relax in leder
vanaf 7.979,285x345x182cm

AUTHENTIEK
& BOORDEVOL
KARAKTER
De zitmeubelen van het Belgische Authentix zijn eerlijk
gemaakt door vakbekwame medewerkers. De mensen
achter Authentix spelen een grote rol in het verhaal
van dit merk. Daarom krijgt iedere sofa de naam van
één van de medewerkers - zo heb je de Raf, Danny,
Jean-Marie, ...
Zitmeubelen met een hart en ziel, gemaakt in eigen land
met de meest duurzame materialen, zoals Europees
leder dat uitvoerig getest wordt op allerlei zaken.
Duurzaam, eerlijk, Authentix!

2-ZIT in stof met sledepoten
vanaf 1.699,182x84x100cm

2,5-ZIT met longchair en
één elektrische relax in stof
vanaf 4.199,310x88x110/190cm

“Iedere sofa
bij Authentix krijgt
de naam van één van
hun medewerkers,
de mensen achter
dit Belgische merk”

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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100% Belgisch
design

Met collecties Cas en Nyro van Belgisch meubelfabrikant Saunaco kan
je eindeloos combineren. Creëer je perfecte meubel door verschillende
elementen samen te voegen. Vervolgens bepaal je de kleuren en materialen
volledig zelf met een ruime waaier aan keuzes.

Collectie Cas werd ontwikkeld
door bekroonde ontwerpstudio
Studio Segers.

TIJDLOOS DESIGN,
AFGEWERKT TOT IN DE
PUNTJES EN UITERST
FUNCTIONEEL!
Kom langs in de toonzaal en
samen tekenen we jouw
meubel uit via onze
configuratiesoftware.
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Minimalistisch design,
uiterst innovatief,
degelijk vakmanschap,
100% Belgisch,
dat is wat je kan
verwachten van Saunaco.

51

MODERN &
TOCH WARM
Wonen, dat doen we op onze eigen manier. Er zijn
geen verplichtingen, jouw smaak is wat telt.
Dit kwalitatieve woonprogramma combineert
de natuurlijke schoonheid van hout met stoere
accenten en praktisch design. Uiterst veelzijdig
met tal van mogelijkheden, zo creëer je steeds een
gepersonaliseerd resultaat.
Aan het achterpaneel
met LED-verlichting
maak je zelf je eigen
compositie met
hangkasten.

TV-WAND COMBINATIE zoals afgebeeld, exclusief wandpaneel en inbouwhaard 2.375,- /
WANDKAST (177x114x48cm) 1.905,- | DRESSOIR (235x82x48cm) 1.849,- / EETTAFEL (200x98x78cm) 1.275,-
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Black here to stay
Wat de trends ook doen, op één ding kan je echt
wel vertrouwen: zwart is en blijft een tijdloze
klassieker.
Dit woonprogramma omarmt zwart op een
hedendaagse manier. Uitgepuurd design met
gevoel voor ruimte en dynamiek. Het geborsteld
houtfineer geeft de meubelen diepte met de
fijne textuur.

Deze prachtige zuilen met windlicht
passen perfect bij dit woonprogramma,
én ze zijn trouwens ook in goudtint
beschikbaar...

OPBERGKAST met 6 deuren en 3 lades (195x165x48cm) 2.715- / EETTAFEL (220x98x76cm) 1.475,- / DRESSOIR
nis met keramieken inleg en verlichting (260x87x48cm) 2.465,- / SMALLE OPBERGKAST (67x182x48cm)
1.335,- / TV-MEUBEL 3-deurs (260x43x48cm) met OPEN BOEKENREK (118x174x35cm) combinatie 2.875,-
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Wat een zalig gevoel!
Ben je opzoek naar een luxueus en hedendaags salon dat
je versteld doet staan op vlak van comfort? Dan zit je
goed bij Natuzzi Editions. Het elegante design van dit
model kenmerkt zich door de prachtig gevormde arm
en het verfijnde onderstel in mat zwarte finish. Een sterk
staaltje design met tal van mogelijkheden.

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
LEDERS
OPSTELLINGEN

Dit model is beschikbaar in tal
van kleuren in stof of leder, en
ook met een elektrische relax.
Héérlijk genieten!
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Ontdek een erg
uitgebreid aanbod aan
Natuzzi Editions
modellen in onze
toonzaal!

HEDENDAAGS DESIGN
VOOR IEDERS STIJL
De zitmeubelen van Natuzzi Editions staan voor
uiterst kwalitatief design, heerlijk zitcomfort en
de beste, Italiaanse leders. Geniet van een klassevol salon, precies zoals jij dat wilt. Personaliseer
je keuze met keuze uit allerlei opstellingen, een
waaier aan kleuren leders, relaxmogelijkheden en
veel meer!
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HOEKSALON in leder met één elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen
vanaf 4.999,309x77/104x113/260cm

3-ZIT in leder met twee elektrische relaxen
vanaf 2.985,218x89/100x101/165cm

RUIM HOEKSALON in leder met elektrische
longchair en verstelbare hoofdsteunen
vanaf 7.595,173/410/261x88x106cm

3-ZIT in leder met 2
elektrische relaxen
(220x89/100x100/165cm)
vanaf 2.999,-

HOEKSALON in leder zoals afgebeeld met één elektrische relax (302x96x100/384cm) vanaf 5.309,-

Geen sprake van oubolligheid met
dit uiterst comfortabel salon. Je
zou toch niet denken dat dit salon
twee elektrische relaxen verbergt?
Heerlijk genieten in een tijdloos
salon. Kom zeker eens proefzitten
in onze toonzaal, dan pas weet je
wat je mist!

Een ode aan comfort!
We houden allemaal van een comfortabel plekje om even uit te rusten, een boekje te lezen of om
lekker tv te kijken. Naarmate we ouder worden, wordt een correcte zithouding en een goede rug- en
neksteun ook des te belangrijker om comfortabel te zitten. Precies hiervoor zijn er tal van salons die
zich aanpassen aan jouw behoeften. Met heerlijke comfortfuncties, maar uiteraard ook met oog voor
design dat bij jouw stijl past.
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VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
LEDERS
OPSTELLINGEN
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Laat je
verbazen
door onze
innovatieve
relaxfuncties!

Prachtig
vormgegeven

HEERLIJK TOT
RUST KOMEN
Met een relaxfauteuil geniet je
van gepersonaliseerd zitcomfort,
speciaal voor jou. Ontdek ons
ruime aanbod in de toonzaal, voor
een zalige sensatie die je echt moet
aanvoelen…

Relaxfauteuils waarbij design
en comfort hand in hand gaan.
Kom helemaal tot rust in
de relax van je dromen.
Kwalitatief, duurzaam en
met tal van customizing
mogelijkheden.

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
LEDERS

Een werkelijk
pronkstuk
in huis!
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RELAXFAUTEUIL leder
2-motorisch
vanaf 2.699,-

RELAXFAUTEUIL in leder
2-motorisch met accu
vanaf 2.709,-

RELAXFAUTEUIL in leder
3-motorisch met accu
vanaf 2.699,-
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En wat dacht je van deze eetkamer? Net zoals de woonruimte werd
er gekozen voor rust en sobere tinten. De ronde eettafel met uniek
onderstel is een echte blikvanger in je ruimte. Tijdloos design van
Belgische bodem. Ook is deze tafel beschikbaar in tal van kleurtinten
en verschillende formaten. De eetkamerstoelen van het Belgische
Vincent Sheppard maken het geheel compleet.

HOEKSALON MET HOCKER in stof
vanaf 3.309,282x88x88/208cm

MET UNIEK
KARAKTER
Dit modulair salon heeft eindeloze mogelijkheden. Tijdloos, uniek design dat je meteen
uitnodigt. De afgeronde hoek zorgt dat dit modern salon tegelijk ook organisch aanvoelt.
De hoge pootjes en slanke arm geven het ontwerp dan weer een vintage karakter. Met
extra elementen zoals een tablet voor op de hocker of een lederen tijdschriftenhouder
maak je jouw salon compleet.

64

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

EETTAFEL rond (Ø150x78cm) 1.885,- / KUIPSTOEL 449,- / VITRINEKAST incl. verlichting (112x203x50cm) 2.345,-
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HEERLIJK
IN DE RELAX
MODUS

3-ZIT in leder
vanaf 2.959,204x113x93cm

Comfortabele salons van Belgische
topkwaliteit. Met een ruime keuze aan
modellen vind je bij ons zeker en vast de
juiste keuze voor jou. We tonen je graag
de mogelijkheden in onze toonzaal!

2-LONGCHAIR met één elektrische
relax en uitschuifbare longchair in leder
vanaf 5.475,259x89/109x104/164cm

3-ZIT in leder met 2
elektrische relaxen
vanaf 3.635,192x110x83cm

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

3-ZIT in leder
vanaf 2.589,200x111x89cm
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Relaxen
maar...
Uitgebreid genieten van al de comfortfuncties
die mogelijk zijn bij een relax. Elektrisch of
manueel verstelbaar, hoge of lage rug, verstelbaar hoofdgedeelte,... Want comfort, dat is er
voor iedereen! Kom dus eens langs in onze
toonzaal om de mogelijkheden te bekijken en
jouw ideale relax uit te testen.
Onze interieuradviseurs helpen je graag bij
het maken van de juiste keuze. Wist je bijvoorbeeld dat relaxfauteuils vaak in verschillende
maten beschikbaar zijn, tot wel XL? En ook dat
er verschillende hulpmiddelen mogelijk zijn?
Zoals een powerlift die helpt bij het rechtstaan
of een trolleyfunctie waarmee je de fauteuil
makkelijk verplaatst.

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.315,-

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.375,-

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.539,-

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.469,-

Wij tonen je graag de mogelijkheden!
een extra
compact model!
VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
LEDERS

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.345,RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.589,-

RELAXFAUTEUIL in leder
vanaf 2.455,-

2-MOTORISCHE POWERLIFT INBEGREPEN IN PRIJS,
TROLLEY OF BATTERIJ STEEDS MOGELIJK AAN MEERPRIJS
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Comfortsalons zijn er in tal van
stijlen. Makkelijk aan te passen aan
jouw wensen: kies uit een brede
keuze aan leders en stoffen, bepaal
je opstelling, je relaxfuncties en nog
veel meer...

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS

3-ZIT in leder
vanaf 2.535,223x92x105cm

3-ZIT in leder
vanaf 3.075,215x110x90cm

RUIM HOEKSALON in leder met elektrische
longchair en verstelbare hoofdsteunen
vanaf 7.595,173/410/261x88x106cm

3-ZIT in leder met één elektrische relax
vanaf 3.265,204x93x96cm

Zalig zitten!
Dit comfortsalon heeft een hedendaags karakter
dankzij de knusse zitkussens en lagere rug. De
verschillende relaxfuncties bezorgen je steeds
een zalig zitmoment op jouw maat. De uitschuifbare longchair wordt gegarandeerd je favoriete
plekje!
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2,5-ZIT in leder met elektrische relax
en elektrisch verstelbare longchair
vanaf 5.365,252x95x93/163cm

2,5-ZIT in leder met één elektrische relax
vanaf 3.355,212x98x95cm

3-ZIT in leder met één elektrische relax
vanaf 3.255,218x109x93cm
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In deze woning
is de eetkamer
het hart van het

Wat dit moderne woonprogramma
speciaal maakt is de combinatie
van donker hout met naturel hout
accenten. Het metalen frame is een
stoer detail dat ook erg
elegant toont.
Een mooie, betaalbare collectie!

huis!

DRESSOIR (242x88x50cm) 805,- / EETTAFEL (225x78x100cm) 569,-
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BERGKAST smal (60x163x50cm) 579,- / BARKAST (121x163x50cm) 755,- / LOWBOARD (181x66x50cm) 579,-
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GEZELLIG AAN DE BAR...

Zoveel kleuren
mogelijk!
STOEL
stapelbaar
85,-

Stoelen, counter- en
barstoelen én bijpassende tafels
in trendy design. Een collectie
met een uitgebreide keuze betaalbaar én snel geleverd.

ARMSTOEL
169,KUIPSTOEL
185,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
MATERIALEN

BARSTOEL
H 65 cm
199,-

BARSTOEL
H 65 cm
193,-

BARSTOEL
H 65 cm
149,-

BARSTOEL
H 65 cm
129,-

BARSTOEL
H 65 cm
175,-

BARSTOEL
H 57-83 cm
375,-

HOOGTE MOGELIJK OP 65CM OF 80CM MET EEN
UITGEBREIDE KEUZE AAN MATERIALEN EN KLEUREN
(MEERPRIJS MOGELIJK)
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STOEL
145,-

STOEL
draaibaar
289,STOEL
209,-

... OF AAN DE EETTAFEL
75

VIND DE
JUISTE
TAFEL
Als keukentafel, eettafel, bartafel
of misschien wel als bureautafel?
Dit gamma configureer je zelf volledig naar
wens. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en snel leverbaar!

RONDE TAFEL
(Ø:100cm - H:75cm)
309,-

steeds een

BARTAFEL blad
in Halifax eik (70x70cm H:75cm) 285,EETTAFEL blad in Halifax
eik (200x100cm)
579,-

gepersonaliseerd
resultaat door

de vele combinatie
mogelijkheden!
RONDE BARTAFEL
(Ø:100cm - H:90cm)
329,-

RONDE EETTAFEL
blad in Halifax eik
(Ø140 cm, H: 76cm)
419,-
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EETTAFEL
(200x100cm)
519,-

RONDE TAFEL
(Ø:100cm - H:75cm)
299,-

BARTAFEL
met blad in staal
(45x45cm - H:90cm)
219,-

UITSCHUIFBARE EETTAFEL
(150/250x90cm)
835,-

EETTAFEL blad in Fenix
(150x90cm)
415,-

EETTAFEL blad
in Halifax eik (200x100cm)
559,-

EETTAFEL blad in Fenix
(200x100)
595,-

#DITISBELGISCH
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dit onderstel voor een
XXL tafel is gloednieuw!

Blikvangers in
massief eiken
Samen geniet van je van de mooiste momenten.
Gezellig ontspannen, speciale gelegenheden vieren,
samen zijn. Geen stress, relax…

ONTWERP JE
STOERE EETTAFEL

Een massief houten eettafel op maat hoeft niet
onbetaalbaar te zijn. Deze robuuste eettafels stel je
volledig zelf samen. Kies zelf de vorm en afmeting
van je tafelblad, kies uit verschillende onderstellen en
bepaal zelf de kleur. Alles is mogelijk!

1. KIES DE VORM
rechthoekig, vierkant, rond of ovaal
met verdere afwerkingsopties

2. KIES JE AFMETING
Tot wel 290 cm lang!

OP MAAT
VANAF €999

3 KIES JE ONDERSTEL
A, X, XX, U, UU-poten

4. KIES JE KLEUR
13 verschillende houttinten

EETTAFEL met blad in massief eik „boomstam“ (200x100cm) 1.399,- /
KUIPSTOEL in pu-leder 145,-
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Landelijke
woonstijl
Een landelijk woonprogramma in de cottage stijl. Crèmewitte fronten gecombineerd met een verweerde houtlook
als blad. De kasten zijn afgewerkt met metalen greepjes
en alles werd afgewerkt tot in de puntjes. Een mooi én
betaalbaar woonprogramma met tal van mogelijkheden.
Zo zijn er tal van meubelen om uit te kiezen, waaronder
ook voor de woon- en slaapkamer.

EETTAFEL met X-poten (225x100cm) 569,- / VITRINEKAST (121x211x50cm) 839,- / HOOG DRESSOIR (258x111x50cm) 945,-

Een mooi servies kan natuurlijk niet
ontbreken... In onze decoratie-afdeling
vind je tal van prachtige serviezen en
andere tafeldecoratie!
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VITRINEKAST
1.429,205x205x50cm

VITRINEKAST
1.139,139x205x50cm

DRESSOIR
825,223x90x50cm

VITRINEKAST
799,124x182x50cm

TIJDLOOS &
MODERN
Deze collecties vormen een
perfecte basis voor je interieur.
Kom ze ontdekken in onze
showroom!

EETTAFEL
425,225x77x104cm

OPBERGKAST
525,65x152x50cm

DRESSOIR
749,193x91x50cm

De eettafel is
beschikbaar met
meerdere onderstellen

jouw stijl telt
In onze toonzaal vind je tal van eetkamerprogramma’s! Iedere collectie biedt je tal van
mogelijkheden zodat jij de perfecte set kan
samenstellen voor jouw eetkamer.
Eigentijds ontwerp aan betaalbare prijzen!

BARKAST
749,126x156x50cm

DRESSOIR
949,219x87x50cm

OPBERGKAST
965,95x187x50cm

EETTAFEL
679,225x72x100cm
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Zitten op jouw
manier
Speels, jong en elegant met een ontzettend goed
zitcomfort. Deze stoeltjes hebben een hedendaags design
en zijn vederlicht dankzij het gebruik van lichte materialen.
Dankzij de uitgebreide mogelijkheden
passen ze perfect in ieder interieur! Kies uit tal
van kleuren, zowel voor de stoffering als voor het
onderstel, en combineer naar hartenlust.
ARMSTOEL in PU-leder
309,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
LEDERS

STOEL in PU-leder
299,-

STOEL in PU-leder
225,-

COUNTERSTOEL in PU-leder
275-

Ontdek nog meer van
deze collectie in onze
toonzaal!

STOEL in stof met
metalen poten 289,-

ARMSTOEL in stof met
metalen poten 299,-

STOEL in leder met
houten poten 309,-

ARMSTOEL in stof met
metalen poten 319,-

BARSTOEL in stof met
metalen poten 299,-

STOEL in stof met
metalen sledepoot 325,-

BARSTOEL in stof met
houten poten 305,-

ARMSTOEL in stof
vanaf 315,-

COUNTERSTOEL in stof met
houten poten 299,ARMSTOEL in stof
vanaf 315,-
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ARMSTOEL in stof
vanaf 315,-

COUNTERSTOEL in stof
vanaf 385,-
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Hout
Een stoere tafel in eikenhout die perfect past bij jouw
stijl en ruimte. Je bouwt zelf je tafel met keuze uit tal van
tafelbladen, onderstellen, afmetingen en tinten. Ook heb
je tal van mogelijkheden voor de randafwerking: recht,
met een schuine aflijning of mag het wat stoerder met
een robuuste finish?

AAN
TAFEL!
Een stijlvolle tafelcollectie die je
volledig zelf samenstelt. Kies voor
een blad in hout of keramiek in
tal van afmetingen, vormen en
afwerkingen. Ook kies je uit een
uitgebreide collectie onderstellen en poten. Het resultaat is
een volledig gepersonaliseerde
eettafel.

EETTAFEL (200x100cm)
1.699,-

Keramiek
Keramische tafelbladen, ze zijn erg mooi en ook nog
eens erg duurzaam. Dit materiaal heeft weinig onderhoud nodig en is ook nog eens goed bestend tegen
krassen en vlekken. Met ons tafelconcept kies je uit vijf
verschillende keramiek types. Verder kies je de vorm en
afmetingenen van je blad en je kiest ook uit meerdere
onderstellen.

EETTAFEL (240x100cm)
2.299,-

Welke stijl
kies jij?

EETTAFEL met keramieken blad
(220x100cm)
3.335,-

EETTAFEL vierkant met keramieken
blad ( 150x150cm)
2.499,-
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UITSCHUIFBARE EETTAFEL blad keramiek op glas (200/300x100) vanaf 2.499,-

OPBERGKAST vanaf 1.599,-

RUIM HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
vanaf 5.225,-

Ontdek onze

KARAKTERVOL
WONEN
Net dat tikkeltje anders, dat kan met het woonmerk Xooon.
Eigentijds design met allerlei mogelijkheden om je meubel
verder te personaliseren. Ze bieden een uitgebreide, flexibele collectie voor een interieur dat volledig aansluit bij jouw
persoonlijke wensen.

88

ruime Xooon
afdeling in de
toonzaal!
OPBERGKAST vanaf 1.399,-
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HOEKSALON zoals afgebeeld in stof
vanaf 2.948,-

Comfort,
design,
jezelf.
FAUTEUIL met draaivoet in stof vanaf 899,-

Henders & Hazel - bijzonder in wonen!
Dit woonmerk helpt je met het creëren
van een interieur waar je jezelf volledig in
thuisvoelt. Heerlijk comfortabel design, met
collecties in allerlei stijlen. Modern, retro,
industrieel, .... Wat je maar wilt!
Neem zeker eens een kijkje in onze
Henders & Hazel afdeling wanneer je
langskomt!

90

STOEL 269,-

STOEL 229,-

STOEL 199,-

STOEL 229,-

BARTAFEL (160x108cm) vanaf 1.299,-
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Welkom thuis!
Puristisch design waarmee je woonruimte
wordt omgetoverd tot een oase van rust.
Deze meubelen stralen design uit met hun
minimalistische vormgeving en oog voor
detail.
DRESSOIR met 5 deuren en 3 lades
3.099,258x80x47cm

EETTAFEL met keramieken blad 2.525,- (200x75x100cm) / EETKAMER FAUTEUIL met draaipoot in stof 569,-
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Deze tijdloze collectie geeft je talloze
mogelijkheden. Je kiest uit allerlei kast
indelingen waarbij maatwerk ook steeds
mogelijk is. Verder is de collectie beschikbaar in 9 houttinten en kan je steeds een
keramieken blad toevoegen aan je kast.
De eettafel van deze collectie is beschikbaar met een blad in eik of in keramiek.
De unieke Neolith keramische bladen zijn
beschikbaar in 7 varianten.

OPBERGKAST met nis (incl. verlichting) 2.785,- (104x150x47cm)
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1 KIES EEN VAN DE VELE UITVOERINGEN
TIJDLOOS ONTWERP OP MAAT

Wist je dat wij
ook massieve
meubelen op
maat maakten?

2 KIES JE INDELING

Of je nu op zoek bent naar een
unieke barkast, een leuke dressoir
of een tafel met speciale afmetingen, wij hebben voor u steeds
de oplossing op maat. Met dit
uitgebreide woonprogramma kan
je alle kanten uit. Kies één van de
vele uitvoeringen, bepaal waar de
deurtjes en de schuifjes komen
te zitten en zet het meubel vervolgens compleet naar je hand.
Door de uitgebreide keuze aan
diverse bovenlijsten, onderplinten,
handgrepen en deuren krijg je
telkens weer een totaal andere
look. We hebben een
demo-meubel in de toonzaal
staan. Kom je eigen ontwerp
maken, of vraag onze adviseur
naar de vele mogelijkheden.

3 KIES UIT DIVERSE BOVENLIJSTEN, PLINTEN EN DEUREN EN BEPAAL HET UITERLIJK VAN JE MEUBEL

4 KIES UIT DE VELE HANDGREPEN

5 KIES JE KLEUR IN LAK OF OLIE

6 KIES JE MAAT
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Maatwerk
in massief hout

in
6 stappen
je eigen
kast!
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EEN
OPEN
GEVOEL
BARKAST met open vak
2.799,120x198x41cm

Helder design. Deze eetkamer heeft
het allemaal. Krachtig in zijn eenvoud,
zonder overbodigheden. Tijdloos en
klassevol, met talloze mogelijkheden.

DRESSOIR
4.499,300x88x41cm

EETTAFEL met keramieken blad
2.295,240x76x100cm
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Het ‘zwevende’
tafelblad is een
fijn detail...
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Puntjes
op de

i

Een collectie op design
niveau - meubelen met een
hoge afwerkingsgraad,
volledig op jouw manier.
De perfecte basis voor
je woning.

ONEINDIG VEEL
MOGELIJKHEDEN

ONTWERP
ZELF JOUW
KAST OP
MAAT
MODERN & EIGENTIJDS
MODULAIR KASTENSYSTEEM
Een woonprogramma dat je volledig
kan personaliseren. Voor wonen en
werken, compleet naar jouw wens.
Laat je verbeelding de vrije loop!
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Dit modulair kastensysteem biedt
je tal van opties om jouw persoonlijk
meubel samen te stellen. Modern en eigentijds design op maat van jouw ruimte.
Met hulp van onze interieurspecialisten
stel je in enkele stappen
jouw nieuwe meubel samen!
1. STEL JE MEUBEL SAMEN
MET ELEMENTEN
Kies uit verschillende elementen
(verschillende hoogtes / breedtes, ...)
en combineer ze tot een dressoir,
een tv-kast, een hangkast, een
vitrinekast, ...
2. KIES UIT TAL VAN KLEUR- EN
MATERIAALMOGELIJKHEDEN
Kies voor ieder element ook je kleur
en materiaal naar wens.
3. PERSONALISEER NOG VERDER
Extra elementen zoals legplanken,
open vakken, lades en LED-verlichting
maken het resultaat helemaal
compleet.

EEN KAST VOOR JE
WOONKAMER,
EETKAMER , BUREAU, ...
DEZE COLLECTIE KENT
GEEN GRENZEN!

ENKELE MOGELIJKHEDEN:

Nog veel meer
mogelijkheden
in onze
toonzaal!

KERAMIEK

LAK (MAT/HOOGGLANS) - GLAS

EIKEN

PRIJZEN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN ELEMENTEN, MATERIALEN, ... KOM LANGS IN ONZE
TOONZAAL VOOR EEN OFFERTE OP MAAT.
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MAATWERK MOGELIJK
(tot op de cm)

Maatwerk
in keramiek of fineer
ARCHITECTURAAL
De combinatie van degelijk vakmanschap
en het gebruik van authentieke materialen
zoals eikenhout en glas met keramiek, in
combinatie met de strakke architecturale
vormgeving, resulteert in een sterke meubelcollectie met internationale allures.

DRESSOIR
met bovenblad
in keramiek
(265x80c47cm)
2.699,-

MAATWERK
Elk order wordt op maat gemaakt. Staande of hangende dressoirs, in
fineer of in een RAL-lakkleur naar keuze.
Alles is mogelijk: je kan ook uw eigen
interieurstukken tot op de centimeter
laten uittekenen: dat is de gecombineerde sterkte van onze vakmannen en onze
interieurstylisten!
EEN VEELZIJDIGE STOELCOLLECTIE
Tijdloos design met één constante: een
elegante belijning en kenmerkende opening
onderaan de rug.

EETTAFEL met keramieken
tafelblad (204x100cm)
1.765,-

STOEL in leder
359,-
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STOEL in leder, stapelbaar
395,-

HOGE KAST
(160x181x47cm)
2.399,-

BARSTOEL in leder
399,-
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“Een wonderlijke mix
tussen oud & nieuw”
Een prachtig gerenoveerd herenhuis met een hedendaags interieur.
De authentieke elementen van
het herenhuis bleven behouden,
zoals de marmeren schouw en het
sierlijk lijstwerk. De eettafel met
keramieken blad past perfect in dit
plaatje. Hoogwaardige materialen,
oog voor detail en een mooie
samenhang...

EEN STERK STAALTJE DESIGN
Het verlengsysteem met innovatief
vlindermechanisme is erg makkelijk te
gebruiken. In een paar tellen creëer
je extra zitplaatsen.

EETTAFEL met keramieken
tafelblad (180x100cm)
vanaf 3.925,-
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STOEL in lederlook
99,-

STOEL in lederlook
95,-

STOEL in lederlook
115,-
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NIEUWKOMER
Tafel Dolmen straalt klasse uit met haar
elegante vormgeving.

EETTAFEL met eiken blad
(220x100cm)
vanaf 1.999,-

FIJN
ZITTEN
Mobitec is niet voor niets een
populaire naam onder interieurarchitecten. Dit Belgisch familiebedrijf
werd opgericht in 1990 en is sindsdien
uitgegroeid tot dé specialist op vlak van
gestoffeerde stoelen.

EETTAFEL met keramieken blad
(220x100cm)
vanaf 3.349,-

EETTAFEL met eiken blad
(220x110cm)
vanaf 1.879,-

STOEL in stof
vanaf 235,-

STOEL in stof
vanaf 189,-

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
LEDERS
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ARMSTOEL in stof
vanaf 349,-

ARMSTOEL in stof
vanaf 305,-

ARMSTOEL in stof
vanaf 339,-

EETTAFEL met eiken blad
(Ø135cm)
vanaf 1.605,ARMSTOEL in stof vanaf 389,-
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STIJLVOL TAFELEN
GLAS
OF
KERAMIEK
Een tafelconcept op maat. Deze
tijdloze eettafels kan je zelf volledig
personaliseren. Kies voor een tafelblad in glas of keramiek, mogelijk
in tal van kleuren en verschillende
afmetingen. Uiteraard zijn deze
tafels ook verkrijgbaar met handig
verlengmechanisme.

PRACHTIGE DETAILS
Je zal versteld staan door
de hoge afwerkingsgraad
en de verfijnde details.
Handgemaakt in Italië!

Samen met onze specialisten
creëer je de eettafel op maat van
jou.

ook voor het onderstel
bepaal je zelf de look:
aliuminium RVS look
of gelakt in een kleur
naar keuze

EETTAFEL met blad in glas
(220x74x100cm)
vanaf 1.769,-
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KUIPSTOEL
489,-

KUIPSTOEL
475,-

Klassiekers
heruitgevonden

KUIPSTOEL
449,-

ALLE
STOELEN ZIJN
IN MEERDERE
KLEUREN
BESCHIKBAAR!

Vincent Sheppard staat gekend
om zijn designs, waarbij klassieke
vormen en materialen gecombineerd
worden tot een trendy, hedendaagse
collectie.
TIJDLOOS ONTWERP
Een duurzame collectie opgebouwd
uit natuurlijke materialen, met de hand
vervaardigd en met oog voor het milieu.

STOEL
345,-

KUIPSTOEL
489,-

EETTAFEL in massief eiken
(200x100cm)
2.849,KUIPSTOEL promo „all black“
355,-
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STOEL
449,-

STOEL
399,-
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HEDENDAAGS
LANDELIJK
WONEN
Dit programma omarmt de kracht
van eikenhout perfect. Een eigentijdse
collectie met landelijk karakter waarbij
werd gekozen voor een eenvoudig
design. Hierdoor komt het massief
eikenhout volledig tot zijn recht.
Je kiest uit tal van meubelen binnen
deze collectie. Ook is het hout beschikbaar in meerdere tinten.

EETTAFEL (220x98cm) 1.299,- / VITRINEKAST incl. verlichting (112x50x203cm) 2.345,- / DRESSOIR (240x50x90cm) 2.105,-
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a
touch
of
sparkle
Gun je interieur net dat tikkeltje extra met
onze woonaccessoires! Gezellige sierkussens,
een sierlijke vaas of een prachtig windlicht....
In onze afdeling woondecoratie vind je
steeds de nieuwste accessoires en de laatste
trends op vlak van decoreren.

De collectie van woonmerk Rivièra Maison
straalt sfeer uit! Het Nederlandse merk biedt
je kwalitatieve woonaccessoires en meubelen
met oog voor detail en uniek design. Stuk
voor stuk woonitems waar je blij van wordt.
In onze ruime Rivièra Maison afdeling vind je
gegarandeerd jouw nieuwste woonschat!
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WE MAKEN
HET
GEZELLIG!
Gegroeid doorheen de jaren - Dit
Belgische merk kennen we van hun
duurzame, trendy serviezen. Elegante
collecties met oneindig veel mogelijkheden.

Een gezellig hoekje in huis creëren?
Als leeshoek, of gewoon als loungeplekje. De Pastille van Passe Partout
kan het! Met haar ronde vorm en
knus zitvlak wordt deze lounge zeker
en vast jouw favoriete plekje! Tevens
is dit model beschikbaar in drie
formaten, tal van stoffen en zelfs met
een draaifunctie. Kom jij proefzitten in
onze toonzaal?

LOUNGE in stof (114x89x110cm) vanaf 835,-

Of kies voor de Plectrum loungestoel - deze nieuwkomer
met unieke vorm zorgt voor een wauw-effect in je woonruimte! Ook maakt dit model het extra gezellig om heerlijk
met z’n tweetjes in te loungen.

Een stoer servies gemaakt van stoneware. Organische vormen waarbij ieder
stuk uniek is. De collectie is beschikbaar
in twee tinten die je kan combineren
voor een speels effect. Een eyecatcher
op tafel!
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“Bedbanken
met volwaardige
matraskwaliteit, zo
slaap je heerlijk
comfortabel!”
BEDBANK (140x200cm)
in leder
vanaf 3.149,184x91x97/217cm

EEN
BEDBANK
IN HUIS:
MAKKELIJK
TOCH
Een bedbank die aan jouw behoeften
voldoet! Deze collectie bedbanken
geeft je exact wat je nodig hebt. Met
tal van opties wat betreft comfort,
design, functionaliteit, bekleding en
nog veel meer! Samen vinden we
jouw ideale bedbank…

VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE
KLEUREN
STOFFEN &
OPSTELLINGEN
LEDERS
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BEDBANK (160x200cm)
met longchair in stof
vanaf 4.799,276x90x98/217cm

Extra berging
voor je beddengoed!

BEDBANK (160x200cm)
met longchair in stof
vanaf 5.055,302x86x98/217cm

Zonder toegevingen - met onze bedbanken
ontvang je zowel een salon van topkwaliteit als
een bed waar je heerlijk op slaapt. Je kiest uit
verschillende modellen en bepaalt zelf je
opstelling, stof of leder, ... Ontdek alle mogelijkheden in onze toonzaal!

BEDBANK in stof
(80x200cm)
vanaf 2.359,132x88x100/210cm
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De handgreepjes
zorgen voor een stoer
accent.

EEN
FIJNE
SLAAPPLEK
Een gezellig nest waarin je
heerlijk tot rust komt na een
bewogen dag. Landelijk ontwerp
in een rustgevende whitewash
tint. Alsof je op vakantie bent in
je eigen huis..
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BED excl. lattenbodem en matras (195x104x226cm) 489,- / COMMODE 2 deuren (119x88x50cm) 425,- /
NACHTKASTJE (53x68x46cm) 235,- / KLEERKAST 4 deuren (212x212x61cm) 1.125,-
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LED-verlichting
mogelijk!
SCHUIFDEURKAST excl. verlichting
(120x89x43cm)
1.395,-

NACHTKASTJE 3 lades
(40x53x43cm)
289,-

KWALITEIT
VAN DUITSE BODEM
Een veelzijdig slaapkamerprogramma met industriële
looks. Het bed met stalen
sledevoet is een echte
eyecatcher! Stel zelf je
slaapkamer samen, het
programma bestaat uit
vele elementen.
BED met sledevoet
excl. verlichting en matras
(180x200cm)
865,-
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COMMODE
(120x89x43cm)
1.025,-

Loftgevoel
121

INFORMATIE & TIPS

jouw nachtrust:
de beste investering
Bed of box?
Het lijkt een zeer belangrijke keuze,
maar eigenlijk mag je hier volledig
afgaan op je persoonlijke smaak en
voorkeur. Het slaapcomfort wordt
voornamelijk bepaald door je matras
en je hoofdkussen, en in mindere mate
door het systeem dat deze matras
draagt, je bed of je boxspring dus.
Een boxspring is een extra hoog en
dubbeldik bed. In feite is het een boxspringbodem met daar bovenop een
matras, beiden vaak mooi gestoffeerd
in de kleur en stof die je wenst en
desgewenst aangevuld met een toppermatras.
Een bed bestaat uit een bedomranding en daarin een bodem
naar keuze, zoals een spiraalbodem,
lattenbodem of schotelbodem.
Op deze bodem ligt de matras.
De combinatie tussen de bedbodem
en matras bepaalt het comfort
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Goede bed-of boxspringbodem kiezen?
De keuze voor een bed of boxspring
hangt sterk af van je persoonlijke
voorkeur. Een boxspring wordt vaak
ook aangeduid met de term hotelbed
omdat veel hotels voor de boxspring
kiezen, omdat deze door zijn opbouw
volumineuzer oogt dan een bedmodel. De mate van comfort wordt echter vooral bepaald door de combinatie van de bedbodem en de matras.
Met de juiste combinatie kan dus elk
type bed zeer comfortabel zijn.
laat je adviseren
Onze specialisten in slaapcomfort
maken het verschil! Op basis van je
voorkeuren, je slaappatroon en je
specifieke vereisten kunnen ze helpen
bij het maken van de juiste keuze.
Met tal van topmerken in slaapcomfort aanwezig in onze toonzaal, is er
zeker en vast een ideale combinatie
voor jou te
vinden.

TIJD OM JE SLAAPKAMERDROOM
WAAR TE MAKEN

COSMOPOLITAN
Een pocketverenmatras
afgedekt met HR-schuim
en 7 ergonomische zones.
ELITE
Een genopte tapematras
met Temporis pocketverenkern afgedekt met
latex.
NOBLESSE
Een klassieke matras met
pocketveren afgedekt met
latex en 7 comfortzones.

GEADVISEERDE

PAKKETPRIJS*

€ 1.800
Klassieke hoofdkussens
met vulling van eendendons, synthetische vulling
of natuurlatex. Aangenaam
en comfortabel!

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.
Ook jij kan je laten omarmen door het puurste slaapcomfort. Met Box by Beka geniet je
van de kwaliteit en het design van een echte Beka®. En dat tegen een aantrekkelijke prijs.

Ontdek Box by Beka bij je lokale slaapspecialist of op beka.be

*De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het staat het verkooppunt vrij om van deze prijzen af te wijken.
Adviesprijs voor gestoffeerde Box by Beka boxspring en hoofdbord, Cosmopolitan matras (mono) en steunpoten.

Ergonomische hoofdkussens waarbij de druk van
hoofd en nek gelijkmatig
worden verdeeld. Ook
deze zijn beschikbaar met
tal van vulling opties.
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NUMMER 1

IN DE CATEGORIE

M ATR A SS E N

EN KUSSENS
ONDERZOEK ONDER 10.000
CONSUMENTEN

Kom bij ons ervaren hoe Lattoflex
ergonomisch slaapcomfort innoveert
Benieuwd naar wat ergonomisch ondersteund slapen doet voor uw nachtrust en energie?
Kom kennismaken met het gloednieuwe gamma bedbodems, matrassen en bedkaders van Lattoflex.
Met de nieuwe Winx® 6 bijvoorbeeld, hét summum van slaaptechnologie.

ORIGINAL ERGONOMISCH HOOFDKUSSEN
ONE™ BY TEMPUR® MATRAS

Meer info: lattoflex.be

JAAR

A material like no other
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OMRUIL
GARANTIE

VOLLEDIGE
GARANTIE**
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BOXSPRING
vast (160x200)

vanaf

1.599,-

STEL
ZELF JE
BOXSPRING
SAMEN

EEN BOXSPRING VOOR
IEDERS BUDGET
Met dit boxspringconcept
beslis je alles zelf!
De afmetingen, vast of
elektrisch, in stof of lederlook, aan jou de keuze. Een
persoonlijke aanpak aan een
voordelige prijs!

VASTE BOX

ELEKTRISCHE BOX

HOOFDBORD

ACCESSOIRES

DECO

TWIN

LORO

HOCKER
DECO

HOCKER
FLEXA

“Een goede
nachtrust
doet je
herleven!”

HOCKER
COMO

Draadloze
afstandsbediening
Voetbank

POOTJES

Bedkoffer

Ruime keuze
aan stoffen en
lederlooks
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MERLOT

SYRAH - Imitatieleder

CABERNET - Imitatieleder
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vervaardigd
Aura geeft je de keuze uit een boxspring of bedkader met lattenbodem als basis.
Hierbij krijg je de keuze uit tal van hoofdborden, pootjes en stoffen. Ook een
elektrische boxspring is een mogelijkheid. Vervolgens biedt Aura je de keuze uit
5 ergonomische matrassen, uitgerust met de gepatenteerde RECOIL® pocketveren. Onze adviseurs helpen je vervolgens met het kiezen van de juiste matras
die perfect aansluit bij jouw noden op gebied van slaapcomfort.

met duurzame,
natuurlijke
materialen

VLAKKE BOXSPRING met pocketverenmatras (160x200cm) vanaf 3.899,-

inspired by nature
De Aura collectie staat voor artisanaal vervaardigde matrassen, boxsprings en
lattenbodems. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met duurzame, natuurlijke,
gerecycleerde en recycleerbare materialen. Alles wordt in België vervaardigd
met materialen die bij lokale producenten en leveranciers worden aangekocht,
met aandacht voor lokale tewerkstelling en het beperken van de CO2 uitstoot.
Het resultaat is een prachtige, stijlvolle collectie aan bedden en boxsprings met
een uitgesproken design en tal van interessante functies.
VLAKKE BOXSPRING met pocketverenmatras (160x200cm) vanaf 3.825,-

128

129

de “Finesse”boxspring
is zijn naam waardig
Een ergonomisch verantwoorde boxspring
waarbij ook aan design gedacht werd.
Elegant ontwerp, ijzersterke stabiliteit en
beschikbaar met verschilllende opties
waarmee je jouw boxspring volledig kan
personaliseren. De Finesse is zowel vast als
elektrisch verkrijgbaar, met tal van
mogelijkheden.

VLAKKE BOXSPRING
excl. matras (180x200cm)
vanaf 2.195,-

Hedendaags,
modern & Belgisch

De zwevende
nachttafel Fly,
in eik of wengé

Deze kwalitatieve boxspring Fly
bezorgt je keer op keer een heerlijke
nachtrust. Elegant design met keuze
uit tal van stoffen. Deze boxspring
bestaat uit vele minipocketveren voor
een ergonomisch comfort.

ELEKTRISCHE BOXSPRING 2-motorisch met Anti-Snore en Zero-Gravity functies, excl. matras (160x200cm) vanaf 5.289,-
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VLAKKE BOXSPRING
met pocketverenmatras
(180x200cm)
vanaf 1.698,-

ELEKTRISCHE BOXSPRING
met pocketverenmatras
(180x200cm)
vanaf 4.245,-

01. VLAK OF ELEKTRISCH VERSTELBAAR
Vlak: hoogte box: 18 cm of 27 cm
Elektrische box: 2-motorisch, hoogte 34 cm

IN 6
STAPPEN
NAAR JE
EIGEN
BOXSPRING

02. 2 COMFORTLAGEN OF 3 COMFORTLAGEN
Pocketspring decomatras (300 veren - 7 zones)
met HR, visco of latex comfortlaag
2 Comfortlagen: met dubbeljersey-hoes
3 Comfortlagen: met hoes + topper in HR, visco of latex

03. KIES DE MAAT VAN DE BOX

Brede keuze (6 stoffen + 3 lederlooks)

Naturel

Grijs

Taupe

Bruin

OPTIES

04. KIES JE HOOFDBORD

Lederlook

- Vlak: hoogte 92 / 110 cm
- Gecapitonneerd (+ 99,-)
Het hoofdbord steekt telkens 10 cm uit

05. KIES JE POTENSET

Taupe

Naturel

Alu

Antraciet

Wengé

Zilver

Zwart

Optic

Vintage

Antraciet

Hocker 99,- / met lade 249,-

Breedte: 140, 160 of 180 cm
Lengte: 200 of 210 cm

Eik
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06. STOF OF LEDERLOOK

Stof

Standaard topper
- 50 mm HR koudschuim
Meerprijs
- Topper Visco + 199,- Topper Latex + 199,- Topper Visco split + 199,- Topper Latex split + 199,-

Zwart

Elektrisch: ja of nee?
Een elektrische boxspring heeft vele voordelen om
toch even bij stil te staan. Niet alleen zal je jezelf
dankbaar zijn op latere leeftijd, maar deze functie
geeft je boxspring ook een heerlijk luxueus gevoel.
Nog even een boekje lezen voor het slapengaan en
met een druk op de knop naar slaaphouding. Ook
voor je slaaphouding doet de elektrische functie
wonderen. Test het zeker eens uit in onze
toonzaal, want het is het waard!

Voetbank 349,Stof of lederlook
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kies uit tijdloze
en trendy stoffen

Hedendaags
design dat
héérlijk ligt!
Revor is een Belgisch producent van alles wat
slaapcomfort betreft; matrassen, boxsprings, lattenbodems en nog veel meer. Het merk is sterk
in innovatief ontwerp waarmee ze iedereen een
gezonde, goede nachtrust willen bieden. Kom ons
assortiment zeker uittesten in de toonzaal.

Ergonomisch slaapcomfort in
een stijlvol, tijdloos jasje. De
boxsprings van Revor zijn
volledig personaliseerbaar en
laten je keer op keer genieten
van een heerlijke nachtrust.

VLAKKE BOXSPRING
met pocketverenmatras
(180x200cm)
vanaf 1.649,-

VLAKKE BOXSPRING (160x200cm) vanaf 2.379,-
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Kom ook langs voor gezellige plaids,
kamerjassen en allerlei accessoires
om je slaapkamer om te toveren tot
een plek waar je volledig in tot rust
kan komen...

Haal pure luxe in huis met Vandyck
bedlinnen. Dekbedovertrekken van hoge
kwaliteit met een luxueuze uitstraling,
verzameld in de mooiste collecties.
Droom heerlijk weg…
In onze toonzaal vind je steeds de
nieuwste collecties!
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Leef je uit!
Een kastenprogramma waar jij het voor het
zeggen hebt. Deze enorm veelzijdige collectie
is de ideale oplossing vormt voor het opbergen van al je spullen. De kasten van Duitse
kwaliteit passen zich aan aan jouw ruimte: jij
bepaalt onder andere de indeling, breedte,
romp- en frontkleuren.

Romp- en frontkleuren

WERKELIJK ALLES
IS MOGELIJK
Ontdek ook ons
uitgebreid assortiment
aan dressoirs,
nachtkastjes en tal
van andere kleine
opbergers
Ook de indeling van de kast bepaal
je volledig zelf. Kies uit tal van handige toebehoren die het opbergen
van bijvoorbeeld riemen, broeken
en schoenen makkelijk maken.
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Kom langs in onze
toonzaal en wij tonen
je de mogelijkheden.
Samen kiezen we de
perfecte oplossing voor
jouw ruimte. Makkelijk!
En zo hoef jij je nooit
meer zorgen te maken
over een gebrek aan
opbergruimte.
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kledingkasten
van Duitse
kwaliteit aan
een betaalbare
prijs!

WOONTIP

FUNCTIONALITEIT
IN ZIJN MOOISTE
VORM

Schuifdeurkasten zijn de
ideale manier om je kleding op
te bergen in de slaapkamer. Ze
besparen ruimte en zijn erg functioneel.
Deze kastencollectie toont ook
nog eens erg elegant en je ontwerpt je kast zoals je maar wilt.
Een erg persoonlijk resultaat aan
een betaalbare prijs!

Schuifdeurkasten die je zelf samenstelt naargelang je ruimte. Kies uit verschillende hoogtes en breedtes, tal van kleuropties en andere handige mogelijkheden zoals kastinrichting, verlichting, greepjes, ...
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NIET
ZOMAAR
EEN
KAST
Een systeemkast die de
oplossing biedt voor iedere
ruimte. Schuine wanden, kleine
ruimtes en hoekopstellingen,
het kan allemaal. Helemaal op
jouw maat! Personaliseer je
kast nog verder door te kiezen
uit tal van front- en
rompkleuren, greepjes en
accessoires.

Onze kasten zijn meer dan alleen
maar praktisch. Wie wil er nu geen
stijlvolle inloopkast? Creëer je eigen
kast op maat, volledig individueel
naar jouw smaak.

Onze maatkasten passen
zich perfect aan aan je
ruimte!

De inloopkast waar
we allemaal van
dromen...
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DRAAIDEURKASTEN

AL JE
ESSENTIALS
STIJLVOL BINNEN
HANDBEREIK

EEN KASTENSYSTEEM OM
VERLIEFD OP TE WORDEN...
Stijlvol, individueel, indrukwekkend. Dat is hoe je
deze nieuwe collectie perfect omschrijft. Combineer zweef- en schuifdeuren voor een uiterst
praktisch en stijlvol resultaat. Voeg open rekken
toe of kies voor handige LED-verlichting. Bepaal
zelf de ideale binneninrichting. Alles wat je maar
wilt is mogelijk!
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SCHUIF- EN DRAAIDEURKASTEN
in verschillende hoogtes en breedtes
- lak, mat of spiegeldeuren
- accessoires zijn individueel planbaar,
o.a. verlichting, legplanken,
ladeblokken,…
- keuze uit 8 corpus- en 17 frontkleuren

- 3 verschillende hoogtematen
197/223/240 cm
- 9 breedtematen voor zweefdeurkasten
van 160cm tot 400cm
- 7 breedtematen voor draaideurkasten
- greeplijsten in verschillende kleuren
- binnendecors in 2 kleuren mogelijk

DRAAIDEUREN IN VERSCHILLENDE VARIANTEN

MAATWERKMOGELIJKHEDEN

SCHUIFDEUREN IN VERSCHILLENDE VARIANTEN

ROMPKLEUREN

EXTRA ROMPKLEUREN

BINNENDECORS
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Deze opgedikte deur met opbergvakken combineert een uniek ontwerp met intelligente functionaliteit.

Een open opbergmodule aan je
kasteinde, een wereld van verschil!
Plan je outfit voor de volgende dag
of bewaar er je meest gebruikte
items. Handig!

Maatwerk voor thuis
KASTEN

BEDDEN

10 ROMPKLEUREN EN 21 FRONTUITVOERINGEN / 2 BINNENDECOREN
Een bijpassende commode is ook
steeds mogelijk. Ook hier kies je uit
van van hoogtes, breedtes en kleurmogelijkheden. Zo past alles netjes
samen voor de slaapkamer waar je
helemaal tot rust komt...
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Helemaal jezelf!
in vijf stappen
1

BEPAAL DE AFMETINGEN
VAN JE KAST
Beschikbaar vanaf 113 cm breedte
tot 400 cm. In hoogte van 200 cm
tot 240 cm en in 2 dieptes beschikbaar
(49 cm of 68 cm).

2

KIES JE VOORKEURS
KASTTYPE

wie für Sie gemacht.

Bij dit kastenconcept kies je voor een
wie für Sie
kast met schuifdeuren of draaideuren
in gemacht.
meer dan 20 verschillende uitvoeringen.
Ook hoekoplossingen zijn mogelijk.

3

264,5 mm

497 mm
264,5 mm

KIES JE ROMPEN FRONT-KLEUREN

GLASAUSWAHL | GLASS SELECTION

497 mm

Keuze uit 10 decortinten voor de fronten
of romp en 9 fronten in glas/spiegel.
GLASAUSWAHL | GLASS SELECTION

4

SP

BEPAAL DE AFWERKING
VAN JE KAST

AW

Spiegel
Mirror

Alpinweißglas
Alpine white glass

MG

Magnoliaglas
Magnolia glass

AN

Anthrazitglas
Anthracite glass

TG

Terraglas
Terra glass

wie für Sie gemacht.

SP
Met keuze uit tal van bijpassende
greep- en sierlijsten, LED-verlichting en
decoratieve rails geef je jouw
persoonwie für
Sie gemacht.
lijke touch aan je kast.
Spiegel
Mirror

AW

MG

Alpinweißglas
Alpine white glass

TG

Magnoliaglas
Magnolia glass

Terraglas
Terra glass

GS

MI

Grauspiegel
Grey mirror

Milchglas
Milk glass

264,5 mm

497 mm

5

GS

MI

ONTWERP DE INDELING
VAN JE KAST
Grauspiegel
Grey mirror

AN

Milchglas
Milk glass

Anthrazitglas
Anthracite glass

PB

264,5 mm

497 mm
Oneindig veel manieren om al je kleding
en accessoires netjes op te bergen.
PB
Van inbouwlades en schapjes tot uit| GLASS |
DEKORAUSWAHL
DECOR SELECTION
GLASAUSWAHL
SELECTION
schuifbare rekjes en juwelenhouders.

DEKORAUSWAHL | DECOR SELECTION
PANORAMA

Broncespiegel
Bronce mirror

SP

Spiegel
Mirror

96

Dekor weiß
Decor white

AW

91

Dekor Sand
Alpinweißglas
Alpine white glass Decor sand

MG

90

Magnoliaglas
Magnolia glass

NATUUR
EIK

LICHTGRIJS

Dekor Sibiu Lärche
Decor sibiu larch

SP

TERRAGLAS
TG

Spiegel
Mirror

SANOMA ALPENWIT
GLAS
EIKEN

Terraglas
Terra glass

24

Dekor Buche
Decor beech

BEUK
96

WIT

GS

MELKGLAS
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Grauspiegel
Grey mirror

55

Dekor silberfarbig
Decor silver

MI

Milchglas
Milk glass

10

Dekor mokka
Decor mocha

AN

06

Anthrazitglas
Anthracite glass

Dekor Sonoma Eiche
Decor sonoma oak

AW

Alpinweißglas
Alpine white glass

MOKKA

91

Dekor weiß
Decor white

SPIEGEL
Grauspiegel
Grey mirror

55

GS

PANORAMA

Broncespiegel
Bronce mirror

GLASAUSWAHL | GLASS SELECTION

GRIJS

SPIEGEL
MI
Milchglas
Milk glass

Dekor silberfarbig
Decor silver

10

ZAND

MG

Dekor Sand
Decor sand

Magnoliaglas
Magnolia glass

ANTRACIET
90

TG

Terraglas
Terra glass

Dekor Sibiu Lärche
Decor sibiu larch

24

Dekor Buche
Decor beech

15

Dekor Trüffel Eiche
Decor truffle oak

85

Dekor Walnuss
Decor walnut

Een stijlvolle kledingkast op maat.
Duitse kwaliteit met oneindig veel mogelijkheden. Zoals het hoort te zijn. Dit concept
past zich naadloos aan aan jouw slaapkamer.

BRONS ANTRACIET
GLAS
SPIEGELAN
Anthrazitglas
Anthracite glass

Dekor mokka
Decor mocha

06

Dekor Sonoma Eiche
Decor sonoma oak

ZANDGLAS
15

Dekor Trüffel Eiche
Decor truffle oak

PB

PANORAMA

Broncespiegel
Bronce mirror

| DECOR
DEKORAUSWAHL
MOVE
33 SELECTION
Dekor anthrazit
Decor anthracite

GRIFF- UND ZIERLEISTEN | HANDLES AND MOULDINGS
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TV-KIJKEN IN BED?!
Een handige oplossing voor je
multimedia in de slaapkamer! Deze
mediakast met een geïntegreerde
ruimte voor een tv-scherm en tal
van andere mogelijkheden is ideaal
voor wie houdt van films kijken in
bed!

Creëer zelf je droomkast!
De ideale kast, dat is er één waar je het zelf voor
het zeggen hebt. De afmeting, de kleur, de afwerking,
de indeling,... En neen, dat hoeft je geen fortuinen te
kosten. Onze vertrouwde fabrikanten geven je de juiste
mogelijkheden zodat jij samen met onze adviseurs de
ideale kast uittekent.

Onze adviseurs kennen onze maatwerk kastsystemen tot in het fijnste
detail en helpen u bij het selecteren
van de ideale kast of dressing. Zo
kan u zich concentreren op de
kleur of de gewenste binnenindeling
van jouw droomkast. Neem zeker
de afmetingen van uw kamer mee,
zodat we u een oplossing op maat
kunnen bieden.

“Een maatkast
samenstellen hoeft
niet complex
te zijn.”
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DE KAST
VOOR
OVERAL
IN HUIS
Onze kastencollectie kent geen
grenzen. Ook voor in de hal, de
bijkeuken, en waar in huis je ook
maar opbergruimte wilt creëren,
hebben we een oplossing. De
uitstraling van een echte maatkast,
zonder het prijskaartje ervan.
Kom langs in onze toonzaal en
samen tekenen we jouw ideale
kast uit! En ook de plaatsing
ervan is geen probleem voor ons
gespecialiseerd team.

Voor waar je maar wilt in huis. Wat dacht
je van een handige halkast, volledig naar
jouw wens? Het open gedeelte middenin is ideaal voor al die spulletjes die je
graag binnen handbereik hebt. Ontdek
nog meer van onze mogelijkheden in de
toonzaal!
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er zijn zoveel
toepassingen
mogelijk!
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De keuken van je dromen?
Odrada Interieur!
Op zoek naar een nieuwe keuken, bijkeuken of een
opbergruimte op maat? We tonen je graag een
greep uit ons assortiment. Onze keukens zijn van
Duitse kwaliteit en bezorgen je een oneindig aanbod
aan mogelijkheden... Samen tekenen we vervolgens
jouw droomplannen uit!
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Prijzen zijn in Euro‘s en onder voorbehoud van vergissingen, prijswijzigingen en uitputting voorraad. Btw inbegrepen. Onder voorbehoud van vergissingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Reproductie verboden.
Productie Europa Möbel bvba, Postbus 41, 2490 Balen. V.U.: zie logo. Magazine 2022-2023. Acties beperkt in de tijd, niet cumuleerbaar en niet in speciën uitbetaalbaar.

Voor nog meer wooninspiratie verwelkomen
we je graag in onze toonzaal!

